
KONFERENCIA O SLOVENSKÝCH PLEMENÁCH 

HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

OZ Chováme doma a Národopisná skupina Hrčava, z.s. 

14. Novembra 2019, Nová Bystrica



Program:

 Spolupráca slovenských a českých chovateľov pri zachovaní a rozširovaní 

genofondu našich národných plemien

 Výmena skúseností s chovom našich národných plemien

 Oboznámenie účastníkov s obsahom malého projektu Spoločné mapovanie a 

rozširovanie genofondu slovenských plemien hospodárskych zvierat na 

slovensko-českom pohraničí

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ - Fond malých projektov.



Cieľom projektu Spoločné mapovanie a rozširovanie genofondu slovenských

plemien hospodárskych zvierat na slovensko-českom pohraničí je:

 zlepšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce miestnych a 

regionálnych spolkov chovateľov slovenských národných plemien

hospodárskych zvierat,

 usporiadať terénny prieskum v definovaných regiónoch SR a ČR s 

cieľom zmapovať chovateľov slovenských plemien v tejto oblasti, ako

aj preveriť súčasnú úroveň spolupráce chovateľských spolkov,



 na základe týchto výstupov chceme pripraviť brožúru o slovenských

plemenách hospodárskych zvierat, 

 video na propagáciu týchto zvierat a 

 túto spoločnú konferenciu o národných plemenách zvierat

 Okrem toho plánujeme pripraviť viaceré prezentačné a propagačné

materiály o národných plemenách zvierat - propagačné tabule o 

jednotlivých plemenách a drobné propagačné materiály.



VÝZNAM NÁRODNÝCH PLEMIEN

 Národné plemená sú nepochybne súčasťou kultúrneho a prírodného

dedičstva našej krajiny. 

 Pomáhajú uvedomovať si našu jedinečnú entitu v priestore EÚ.

 Šľachteniu národných plemien sa venovalo niekoľko generácií našich

predkov v oboch krajinách. 

 V súčasnosti sa ich chovu venuje len malé množstvo chovateľov, 

niektorým druhom dokonca hrozil zánik. 



 sú prispôsobené podmienkam našich krajín

 sú nenáročné na chov

 významná súčasť genetického, kultúrneho a historického dedičstva,

 chov domácich zvierat má zároveň veľký vplyv na zachovanie biodiverzity

a krajinotvorby.

 preto je nevyhnutné prezentovať a zachovávať tieto plemená



 Na Slovensku evidujeme nasledovné národné plemená hospodárskych zvierat. 

Mnohé slovenské plemená sú chované vo veľkej miere v Českej republike, 

najmä slovenské plemená oviec, hydiny a králikov. 

 sliepka: oravka

 husi: slovenská biela hus a Suchovská hus



 holuby: Komárňanský kotrmeliak, Košický kotrmeliak, Košický letún, 

Piešťanský obor, Slovenský hrvoliak, Slovenský letún

 králiky: Holíčsky modrý králik, Liptovský lysko, 

Nitriansky králik, Slovenský sivomodrý rex, Zemplínsky pastelový králik, 

Slov.pastelový Rex, Zoborský králik



 Ovce: pôvodná valaška, zošľachtená valaška, cigája, slovenská dojná ovca

 Kozy: biela krátkosrstá koza, hnedá krátkosrstá koza

 Kone: Muránsky norik, Slovenský teplokrvník, Slovenský športový pony, Furioso

 Hovädzí dobytok: pinzgauský dobytok, slovenský strakatý



Dôležitosť spolupráce slovenských a českých chovateľov pri zachovaní 

a rozširovaní genofondu našich národných plemien

 Mnohé slovenské plemená sú chované vo veľkej miere v Českej republike, 

najmä slovenské plemená oviec, hydiny a králikov. Vďaka čomu sa rozširuje

genofond týchto plemien a zabezpečuje sa tak možnosť ich ďalšieho šírenia. 

 Českí chovatelia napr. v minulosti pomohli pri záchrane jedného pôvodného

slovenského plemena oviec- valaška. 

 Z tohto dôvodu je práve spolupráca slovenských a českých chovateľských

spolkov nevyhnutná pre ďalšiu existenciu našich národných plemien. 



OZ Chováme doma je občianske združenie so sídlom v obci Čierne

 Venujeme sa týmto oblastiam:

 Podporujeme chov hospodárskych zvierat

 Propagujeme tradičné poľnohospodárstvo

 Uchovávame zvyky a tradície našich predkov

 Budujeme pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu

 Naše projekty: 

 Podujatie Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien (Vychylovka)

 Webový portál pre chovateľov a farmárov www.chovamedoma.sk

 Projekt Aby sa gazdovať nezabudlo – prednášky pre deti 

 semináre, školenia, poradenstvo a iné

http://www.chovamedoma.sk/


Národopisná skupina Hrčava, z.s. sa venuje týmto oblastiam:

 aktivní rozvoj folklorní a kulturní činnosti v obci Hrčava;

 b) oživení a udržování tradic, zvyků a písní goralů na česko-polsko-slovenském
pomezí;

 c) pořádaní kulturních a vzdělávacích akci;

 d) podpora regionální gastronomie a tradičních řemesel;

 e) výchova dětí a mládeže v oblasti kultury a folkloru;

 f) osvěta v oblasti kulturního dědictví a historie;

 g) podpora pěstování původních rostlin a chovu původních hospodářských
zvířat;

 h) přeshraniční spolupráce v oblasti kultury a folkloru.



Ďakujeme za pozornosť


